ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2013
*********************************************************

Tráva voní, modré nebe
a slunce si píská,
že je jaro mezi námi
ví dnes každá víska.
Pomlázku si přichystáme
z pleteného proutí,
zůstaň jaro mezi námi,
zima ať se rmoutí.
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konané dne 13.3.2013
1/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé
období
2/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2012 – bez
výhrad
3/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku městyse za rok 2012
4/2013 – Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Základní školy Doubravice nad
Svitavou za rok 2012 s tím, že přebytek ve výši 134 065,29 Kč bude rozdělen
takto: 94 065,29 Kč bude převedeno do rezervního fondu základní školy
40 000,- Kč bude převedeno do fondu odměn základní školy
5/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje použití rezervního fondu ve výši 198 156,53 Kč
na běžný provoz základní školy.
6/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Mateřské školy Doubravice nad
Svitavou za rok 2012.
7/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2012.
8/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet hospodaření Městyse Doubravice
nad Svitavou na rok 2013 ve znění předneseném starostou městyse panem
Pavlem Králem v závazných ukazatelích. V příjmech v položkovém členění a
výdajích dle paragrafů.
9/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dotaci z rozpočtu městyse spolkům a
organizacím:
TJ Sokol
200 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů
34 000,- Kč
Český svaz včelařů
10 000,- Kč
Myslivecké sdružení
10 000,- Kč
Svaz tělesně postižených
6 000,- Kč
Český červený kříž
10 000,- Kč
Římskokatolická farnost
35 000,- Kč
DCH Brno – oblastní charita Blansko
5 000,- Kč
10/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na rok 2013 ve znění
předneseném předsedou Svazku panem Ladislavem Štoudkem.
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11/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí Svitava na rok 2013 ve
znění předneseném starostou městyse panem Pavlem Králem.
12/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje směrnici č. 01/2013 „Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“. Dnem 13.3.2013 pozbývá platnosti směrnice
03/2012 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
13/2013 - Zastupitelstvo městyse revokuje usnesení č. 35/2012, přijaté zastupitelstvem
městyse dne 14.11.2012
14/2013 - Zastupitelstvo městyse revokuje usnesení č. 46/2012, přijaté zastupitelstvem
městyse dne 19.12.2012
15/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr výkupu částí pozemků p.č. 3592 a
104/1 v k.ú. Doubravice nad Svitavou ve vlastnictví Ivy a Leoše Kučerových
16/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 92/1 ve
vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou a p.č. 1995/11 ve vlastnictví Jany
Sikorové a Patrika Vítka, oba v k.ú. Doubravice nad Svitavou

**********************************************************

Zpráva o činnosti rady

27.2.2013
- rada schválila předložený záměr pronájmu pozemku p.č. 6726, zapsaného na LV 10001
pro Městys Doubravice nad Svitavou, okres Blansko, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, orná půda o výměře 3580 m2 za
účelem zemědělské výroby
-

-

-

-

rada schválila žádost o koupi obecního dřeva za zvýhodněnou cenu na realizaci střechy
rodinného domu č.p. 36 v Doubravici nad Svitavou s tím, že 15 m3 obecního dřeva bude
stavebníkovi prodáno za zvýhodněnou cenu se slevou 500 Kč /m3
rada schválila záměr výkupu částí pozemků p.č. 3592 a 104/1 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou
rada pověřila starostu městyse vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku na
projekt „Digitalizace kina v Doubravici nad Svitavou včetně ozvučení a výměny
promítacího plátna“
rada jmenovala hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Digitalizace kina v Doubravici nad Svitavou včetně ozvučení a výměny promítacího
plátna“ ve složení: Eva Sáňková – předseda, RSDr. Petr Štoudek – člen, Ing. Petr Pávek
– člen
rada schválila záměr směny části pozemku p.č. 92/1 ve vlastnictví Městyse Doubravice
nad Svitavou za část pozemku p.č. 1995/11, oba v k.ú. Doubravice nad Svitavou
rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva městyse
3

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
20.3.2013
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc únor 2013
-

-

rada schválila smlouvu o nájmu pozemku p.č. 6726 v k.ú. Doubravice nad Svitavou,
vedeném na LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou u Katastrálního
úřadu pro JMK, katastrální pracoviště Blansko, orná půda o výměře 3580 m2 za účelem
zemědělské výroby
rada schválila stavbu RD na pozemcích p.č. 240/6 a p.č. 239/8 v k.ú. Klemov
rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse p.č. 747 a p.č. 748
mezi stavebníkem a městysem, jako vlastníkem pozemků, týkající se provedení stavby
vodovodní a elektrické přípojky

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
- o komunikaci II/374

Upozornění vlastníkům honebních pozemků.
Honební společenstvo Doubravice nad Svitavou oznamuje vlastníkům honebních
pozemků, že výplata nájemného za uplynulé desetileté nájemní období bude dne
12.4.2013 v 18.00 na úřadě Městyse Doubravice nad Svitavou. Výše ročního
propláceného nájemného je 10,- Kč za 1ha pronajatého honebního pozemku.

*****************************************************************
Platby za svoz odpadu se vybírají do 30. dubna 2013.
Současně se vybírají i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Na jednoho obyvatele:
450,-Kč
Majitele rekreačních objektů
450,-Kč
Podnikatelů – za popelnici: 1.500,-Kč
Výše poplatku za psy:
1 pes:
100,-Kč
za každého dalšího psa:
120,-Kč
****************************************************************
Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 15. 19. dubna 2013 sběr starého papíru. Kdo se chce zbavit
tohoto odpadu a pomoci škole získat finanční prostředky na
další vybavení, může papír odevzdávat v uvedených dnech
vždy od 6 hodin do 15.30 hodin ve škole. Občany prosíme o
rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do menších balíčků.
Děkujeme.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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Vařila se polévka
O putovní sběračku, jako hlavní
cenu, se 16. března 2013 v kulturním
domě v Doubravici utkala 4. mužstva.
Vařila se totiž polévka dle vlastního
výběru šéfkuchaře a jak se ukázalo,
všichni vybrali dobře. Česnečka,
fazolová, žampiónová, zelňačka,
všechny byly výborné. Však taky nic
nezůstalo.
Jako nejlepší byla diváky
vyhodnocena „ Speciální česnečka
z Klemova“, kterou připravila děvčata pod vedením Emilky Hubené. Putovní cena
tak celý rok bude v Klemově a jak slíbili pořadatelé, určitě se dočkáme dalšího
ročníku.
******************************************************************
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Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s. pro Vás zajistí
SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU !
PROČ ?

Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit
kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné
s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.
Co je velký odpad ?

Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí, zařízení,
které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny,
podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární
zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice, velo pneu a duše,
vědra, vaničky, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů, plastové nárazníky a
plastová výbava automobilů apod.
Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

13. dubna 2013
8,00 hod.

STANOVIŠTĚ
U obecního úřadu

ODVOZ

13. dubna 2013
16,00 hod.

Upozornění: do kontejneru prosím nedávejte televizory, počítače a monitory, ledničky, el.
zařízení, pneumatiky a nebezpečné odpady !!! Děkujeme.

***************************************************************
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !
PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob
ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.
Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí
kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty
a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, vše co obsahuje rtuť nebo
líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika,
fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované
oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně upravenými
stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, menší množství
azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el.
vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.
Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky a odváženy z následujících
stanovišť v obci podle tohoto časového harmonogramu:

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

20. dubna 2012

Za obecním úřadem

8:00 – 9:00

Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
6

Co nového na ZŠ Doubravice nad Svitavou
Recitační soutěž
1. 3. 2013 proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu
předcházelo třídní kolo, kdy byli vybráni nejlepší žáci, kteří svoji třídu reprezentovali.
Žáci soutěžili ve třech kategoriích: 1. ročník, 2.-3.ročník, 4.-5. ročník.
Umístění v jednotlivých kategoriích:
1. ročník:
1.Josef Sáňka
2. Filip Němec
3. Veronika Míčová
2.-3. ročník:
1. Nikol Nečasová
2. Alex Petečel
3. Romana Kalová a Ester Petresová
4.-5. ročník:
1. Nikola Součková
2. Jiří Solařík
3. Kristýna Bartošová
Pochvalu si zaslouží všichni, kteří soutěžili, protože výkony byly opravdu velice
vyrovnané.

Břetislav Vojkůvka
8. března navštívil naši školu známý tenorista Mgr. Břetislav Vojkůvka a připravil si pro
děti hudební vystoupení. Dětem zazpíval známé i méně známé písničky, které spolu s
dětmi doprovázel pohybem. Vystoupení bylo zábavné, poučné i výchovné. Dětem se
vystoupení moc líbilo.

Foto i text Mgr. Ivana Květenská - učitelka
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SPONZOŘI 2012
Jménem dětí naší mateřské školy bych chtěla poděkovat všem
sponzorům, kteří nám v roce 2012 pomohli realizovat spoustu věcí, které by se bez jejich pomoci
neuskutečnily.
Byli to tito lidé a firmy:
• pan Dušan Alexa, Revize elektro – oprava elektrického vedení ve III. třídě, oprava
bojleru, jiné opravy elektřiny dle potřeb školky
• pan Miroslav Fojt, Autodoprava – doprava nákladním autem písku do pískoviště
• manželé Koupí, Zahradnictví – osázené truhlíky na okna, květiny na Zahradní slavnost,
vánoční výzdoba celé školky, květiny pro maminky ke Dni matek
• Ing. Petr Pávek, Keramika Pávek – štěpky na skalku na školní
zahradu, keramická hlína pro tvorbu dětí dle potřeby
• pan Jan Vladík, Dřevovýroba – plůtek na Kopec zimních
sportů, zadní zahrada
• pan Pavel Míča, firma M+H – peněžní dar na zpevnění
povrchu dopravního hřiště
• KČR Herous, Kamenolom Lhota Rapotina, Ing. Petr Pernica – materiál na zpevnění
cestiček a na odvodnění kolem zahradního domku
• manželé Vašutovi, firma Cargo – velká trampolína na školní zahradu
• pan Novotný, firma Pontte.cz – trampolína na školní zahradu
• Ing. Petr Staněk – ozvučení Zahradní slavnosti a jiných vystoupení našich dětí
• manželé Štoudkovi, Koloniál – dárky pro děti na Vánoce a Zahradní slavnost
• pan Stanislav Skácel – drobné opravy v MŠ dle potřeby
• pan Oldřich Smíšek, firma Smisek.zaridi.to – oprava vody v kuchyni, výměna baterií,
opravy dle potřeby školky
• paní Kateřina Petresová, Keramika Petres - vypalování a glazurování keramických
výrobků dětí, ceny na Zahradní slavnost
• paní Mariana Sáňková, Keramika – vypalování a glazování dětských výrobků
• paní Eva Sáňková, naše dvorní fotografka – fotografování všech akcí školky již šestým
rokem – fotografování opravdu i na zavolání
• pan Leoš Zvěřina, Stolařství Leon Blansko – 2 dřevěné rampy před kuchyní
• paní Sylvie Vagnerová, firma Peso – pečené cukroví pro rodiče i děti na Zahradní
slavnost
• pan Jiří Hunča, firma Hunča – opravy podle potřeby, rychlá výměna vadného bojleru
Poděkování patří i rodičům, kteří pomáhají, pokud je potřeba, přitom
nechtějí být jmenováni – že to dělají pro děti…
Velice dobrou spolupráci má naše mateřská škola i s Městysem Doubravice.
Všem patří naše poděkování.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ Doubravice nad Svitavou
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MUŽI "A" - II. třída
15.kolo

Ne 7.4. 15.30

DOUBRAVICE - KOTVRDOVICE

17.kolo

Ne 21.4. 16.00

DOUBRAVICE - SLOUP

Ne 5.5. 16.30

DOUBRAVICE - DRNOVICE

Ne 12.5. 16.30
Ne 19.5. 16.30

KOŘENEC - DOUBRAVICE
DOUBRAVICE - OLEŠNICE

Ne 2.6. 16.30
Ne 9.6. 16.30

DOUBRAVICE - VILÉMOVICE
LETOVICE - DOUBRAVICE

16.kolo
18.kolo

19. kolo
26.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo

So 13.4. 16.00

Ne 28.4. 16.00
St 8.5. 16.30

Ne 26.5. 16.30

Ne 16.6. 16.30

RUDICE - DOUBRAVICE

ŠOŠŮVKA - DOUBRAVICE

JEDOVNICE - DOUBRAVICE

VYSOČANY - DOUBRAVICE

DOUBRAVICE - OLOMUČANY

MUŽI "B" - IV. třída
12.kolo
13.kolo

So 13.4. 18.30
So 20.4. 16.00

BOSKOVICE "B" - DOUBRAVICE "B"
DOUBRAVICE "B" - LAŽÁNKY

15.kolo

Ne 5.5. 13.45

DOUBRAVICE "B" - ROZSTÁNÍ

So 18.5. 16.30

DOUBRAVICE "B" - BUKOVINA

Ne 2.6. 13.45

DOUBRAVICE "B" - BOŘITOV "B"

14. kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo

19. kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo

Ne 28.4. 16.00
Ne 12.5. 14.15
So 25.5. 16.30
So 8.6. 16.30

Ne 16.6. 16.30
Čt 20.6. 17.00

CETKOVICE - DOUBRAVICE "B"

KOŘENEC "B" - DOUBRAVICE "B"

VILÉMOVICE "B" - DOUBRAVICE "B"
JEDOVNICE "B" - DOUBRAVICE "B"

SVITÁVKA - DOUBRAVICE "B"
DOUBRAVICE "B" - RÁJEČKO "B"

ŽÁCI - OP - skupina A
8.kolo

Ne 28.4. 10.00

10.kolo

Ne 12.5. 10.00

9.kolo

11.kolo

12.kolo
13.kolo
14.kolo

Ne 5.5. 10.30

Ne 19.5. 11.00

SLOUP - DOUBRAVICE

KOTVRDOVICE - DOUBRAVICE
DOUBRAVICE - LIPOVEC

LIPŮVKA - DOUBRAVICE

Ne 26.5. 10.00

DOUBRAVICE - BOŘITOV

Ne 9.6. 10.00

DOUBRAVICE - RÁJEČKO

Ne 2.6. 10.00

SVITÁVKA - DOUBRAVICE
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny v měsíci
dubnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
DUBEN:
1.4. HRNČÍŘ František
3.4. PIŠŤÁKOVÁ Jana
7.4. PŘIBYL Josef
8.4. Ing. SEDLÁK Zdeněk
15.4. TENOROVÁ Emilie
23.4. URBÁNKOVÁ Vlasta
24.4. PILÁTOVÁ Emilie

Černá Hora, Zámecká 1
Klemov č. 333
Dolní č. 69
Plotky č. 49
Dolní č. 183
U Cihelny č. 366
9. května č. 321

******************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část DUBEN 2013
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin.
Duben
1.4.
6.4.
7.4.
13.4.
14.4.
20.4.
21.4.
27.4.
28.4.

MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 488 456
516 447 606
516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615

Jihomoravský kraj pracoviště v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6,
tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do 7.00 hod.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
*****************************************************************************

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc duben
určený pro veřejnost
3.4. – Kinematografický kvíz
10.4. – Sběrný den
17.4. – Výstup na rozhlednu J. Cimrmana
28.4. – Fotografujeme jarní přírodu
Každé úterý od 9 hodin probíhá kurz korálkování.
Budeme dělat zvířátka, přívěsky na klíče, náušnice,
náramky, řetízky a jiné.
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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO A STŘEDISKO VZÁJEMNÉ
HUMANITÁRNÍ POMOCI POŘÁDÁ

KDY: VE STŘEDU 10.4.2013 OD 10:00 DO 15:00 HOD.
KDE: DOUBRAVICE NAD SVITAVOU,
CHARITNÍ STŘEDISKO PĚKNÁ MODRÁ - FARA

CO: UVÍTÁME OŠACENÍ, OBUV, HRAČKY, KUCHYŇSKÉ
NÁDOBÍ A VŠECHNO, CO JE MOŽNÉ JEŠTĚ POUŽÍT
JAK: VĚCI PROSÍM NOSTE ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ,
V PYTLÍCH NEBO KRABICÍCH.

DAROVANÉ VĚCI BUDOU POUŽITY PRO UŽIVATELE SLUŽEB
OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO A SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM
OBČANŮM BLANSKA A OKOLÍ.
INFORMACE: ANNA BALÁKOVÁ
MOBIL: 603 291 388
DĚKUJEME, ŽE NÁM
POMÁHÁTE POMÁHAT!
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Z činnosti místní organizace
Svazu tělesně postižených
V prostorách Sokolovny v Rájci-Jestřebí se konala v pondělí 11. března výroční členská schůze
místní organizace Svazu tělesně postižených. Více než 200 členů vyslechlo zprávu o činnosti
organizace za r. 2012, zprávu o hospodaření a zprávu kontrolní a revizní komise.
Činnost organizace řídil dvanáctičlenný výbor a tříčlenná revizní komise. V klubovně na Jurkové
ulici se výbor schází pravidelně každý měsíc.
V r. 2012 jsme zajistili dva dvoutýdenní rehabilitační pobyty v Janských Lázních, týdenní pobyt
v Luhačovicích a v Tatranské Lomnici. Uspořádali jsme tři jednodenní poznávací zájezdy do
Telče – Jaroměřic nad Rokytnou a Dalešic, dále pak dvoudenní poznávací zájezd na Orlí hnízdo
a Salzburgu. Naši členové navštěvují rehabilitační cvičení (pondělí, čtvrtek). Podíleli jsme se na
organizaci Mezinárodního dne žen (100 přítomných), celodenní cvičení pro seniory
s přednáškami o zdravém životním stylu (40 žen). Uspořádali jsme turnaj v oblíbené hře
bowlingu (35 soutěžících). Naši členové se zúčastnili rehabilitačních pobytů, které organizuje
okresní výbor STP Blansko – Luhačovice, Poděbrady a Skalka u Prostějova.
Členové našeho svazu jsou zapojeni i v jiných zájmových organizacích na území svého bydliště.
O všech našich aktivitách jsme informovali ve zpravodajích našeho města, městyse Doubravice a
obce Ráječko. V revizní komisi okresního výboru STP pracuje členka výboru paní Božena
Menclerová a získané informace předává na výborových schůzích naší organizace.
Nejen pro naše členy, ale i pro rájeckou veřejnost jsme uspořádali v klubovně na Jurkové ulici
besedy na téma: Krása krajky, Pryč s obezitou a bolestí, Studená kuchyně, Staré, ale krásné
melodie, Kulturní, společenské a sportovní akce ve foto, Rehabilitační pobyty a zájezdy ve foto a
Historie vánoc. V r. 2012 proběhly dvě členské schůze a to v měsíci březnu (výroční) a velmi
zdařilá podzimní schůze s přátelským posezením při hudbě s kulturním programem.
V průběhu roku jsme zaregistrovali 15 nových členů, k 31. 12. 2012 měla naše organizace 299
členů, v evidenci je 198 žen a 101 mužů. Nejvíce členů je z Rájce-Jestřebí 170, následuje
Doubravice 40, Ráječko 24, Blansko 20, Kuničky 20, Dolní Lhota 5, Spešov 4, Boskovice 3,
Vilémovice 2, Žďár 2, Suchodol 2, Bořitov 2, Neslovice 1, Jabloňany 1, Ostrov 1, Krhov 1,
Vavřinec 1.
Součástí schůze byla volba výboru na další pětileté období, volba tří delegátů na okresní
shromáždění STP do Blanska a volba zástupce do okresní revizní komise STP. Přítomní členové
také schválili rozpočet organizace a plán aktivit na r. 2013.
Na závěr schůze předsedkyně organizace poděkovala členům výboru a desítkářům za dobře
odvedenou práci v uplynulém roce a všem přítomným popřála pevné zdraví a pohodu při výběru
aktivit, které pro ně výbor místní organizace na r. 2013 připravil. Zvláštní poděkování patří také
úřadům, firmám a osobám, kteří finančně přispívají na činnost organizace – město RájecJestřebí, městys Doubravice, obecní úřad Ráječko a Kuničky, Průmyslová keramika, s.r.o.,
SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí, ČKD Turbo Technics, s.r.o., Pozemní práce Sekanina
Ráječko, zlatnictví Golden, sklenářství Žabka a další.
Na r. 2013 máme zajištěné 4 rehabilitační pobyty – Luhačovice, Janské Lázně (volná místa i pro
veřejnost), Tatranská Lomnice, jednodenní zájezd Dalešice – Telč a okolí.
Mgr. Miroslava Vašíčková
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